NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director
general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Cercetării și Inovării, Ministerul Cercetării și Inovării este organul de specialitate
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează
în subordinea Guvernului. Ministerul Cercetării şi Inovării organizează şi conduce sistemul
naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile
stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, fiind autoritatea de stat
pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.
În vederea alinierii sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare la strategia Uniunii
Europene 2020 precum și în vederea creșterii calității și cantității cercetării în România sunt
necesare dezvoltarea și implementarea în institutele naționale de cercetare-dezvoltare a unui
management performant.
Instrumente de punere în aplicare a Strategiei naționale de cercetare-dezvoltare sunt și
institutele naționale de cercetare –dezvoltare denumite în continuare INCD, care au misiunea
de a susține obiectivele acestei strategii, obiective orientate spre creșterea producției științifice
și expansiunea capitalului uman din cercetare.
În scopul gestionării potențialului capitalului uman, de perfecționare a resurselor umane, de
dezvoltare a tehnologiilor și tehnicilor naționale în concordanță cu principiile și practicile
europene, strategia națională contribuie la stabilirea unui sistem de guvernare şi a unui cadru
instituţional care să asigure simplificarea administrativă.
În scopul responsabilizării actului managerial, propunerea de faţă vine să înlocuiască
Hotărârea Guvernului nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea
funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.
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Potrivit legislației în vigoare privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, directorul
general numit prin ordin al conducătorului organului administrației publice centrale în
coordonarea căruia funcţionează INCD, pe baza concursului organizat potrivit metodologiei
elaborate în acest scop, încheie un contract de management cu conducătorul organului
administrației publice centrale în coordonarea căruia funcţionează INCD.
În prezent, Hotărârea Guvernului nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs
pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare,
creează confuzii datorită necorelărilor care au apărut între condițiile de participare din anexa
nr.1 la metodologie – Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției de
director general la INCD și respectiv cerințele expuse în anexa 2 – Componența dosarului de
concurs, fapt ce a condus la numeroase litigii între candidați și autoritatea de stat pentru
cercetare-dezvoltare.
De asemenea s-au atribuit responsabilități suplimentare secretariatului tehnic, responsabilități
care ar fi trebuit să fie atribuite evaluatorilor.
Modificările şi completările aduse prin prezentul act normativ sunt în deplină concordanţă cu
prevederile art. 17 din Legea nr. 53/2003, - Codul muncii republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, deoarece, astfel, se aduc la cunoştinţa potenţialilor candidaţi cerinţele
mandatului, anterior desfăşurării concursului, respectiv care sunt drepturile şi obligaţiile părţilor,
obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă specifici INCD.
2. Schimbări preconizate
Modificările aduse de prezentul act normativ sunt menite a preciza elementele care
reglementează relaţia contractuală legală între conducătorul organului administrației publice
centrale coordonator şi cel al unităţii aflate în coordonare pe perioada mandatului.
In vederea desfăşurării concursului în condiţii performante s-a revizuit modalitatea de
funcționare a comisiilor de concurs, modul de organizare a concursului şi a procesului de
notare a candidaţilor pentru a asigura nivelul calitativ scontat şi desfăşurarea concursului în
termenele stabilite, în cazul în care întârzierea propunerilor de nominalizare a reprezentanţilor
sau lipsa membrilor de la şedinţele programate pot afecta graficul de lucru.
De asemenea, a fost adăugată o anexă suplimentară privind conţinutul ofertei manageriale
care, având aceleaşi cerințe, va permite evaluarea candidaţilor de pe poziţii echitabile.
De asemenea s-au reglementat condițiile de eligibilitate privind ocuparea funcţiei de director
general al INCD, s-au stabilit explicit atribuțiile comisiei de concurs, comisiei de contestații,
secretariatului tehnic precum și modalitatea de remunerare a acestora.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
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Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul proiect de act normativ produce efecte indirecte asupra mediului de afaceri prin
responsabilizarea actului managerial şi stimularea directorilor generali de a racorda
managementul institutelor naţionale la cerinţele pieţei cercetării.
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Prezentul proiect de act normativ are impact indirect asupra mediului social prin stimularea
competiţiei şi a performanţei manageriale şi clarificarea statutului social al directorilor generali
ai INCD.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

Indicatori

Anul
curent
2
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1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
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- în mii lei (RON) Următorii patru
Media pe
ani
cinci ani
3 4 5
6
7

ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ;
Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 576/2016 pentru aprobarea Metodologiei de concurs
pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.695 din 26 august 2016.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.
Pentru implementarea dispozițiilor prezentului proiect de act normativ nu este necesară
elaborarea altor acte normative.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională
ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu sunt.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina web a
Ministerului Cercetării și Inovării.
Proiectul de hotărâre de Guvern a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul
Ministerul Cercetării și Inovării.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ
Deoarece prevederile acestui proiect de hotărâre de Guvern sunt de interes pentru comunitatea
științifică din România s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de web a Ministerului
Cercetării și Inovării şi dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
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e) Curtea de Conturi
Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul web al Ministerului Cercetării și Inovării în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu sunt
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind aprobarea
Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele
naționale de cercetare-dezvoltare, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

Ministrul cercetării și inovării
Puiu-Lucian GEORGESCU
Avizăm favorabil:
Ministrul muncii și justiției sociale
LIA-OLGUȚA VASILESCU

Ministrul delegat pentru afaceri europene

Ministrul afacerilor externe

Ministrul justiției

TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

TUDOREL TOADER

VICTOR NEGRESCU

Secretar general Dan POPESCU

___________________

Consilier juridic

___________________

Director general Ionel ANDREI

___________________

Director Lucia MOISE

___________________

Director general Sanda HILGEN

___________________

Direcția inițiatoare
Direcția Generală Transfer și Infrastructura CDI
Director general Constantin RÂNEA

___________________

Întocmit
Consilier superior Narcisa-Melania TĂNASE

___________________

Consilier superior Daniela IACOB

___________________

Consilier Superior Mihaela GUDA

_____________________

___________________
Consilier Roxana APREUTESEI
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